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Tweede Generatie met Jan Isbrantszoon (1612– 1659)
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De tweede generatie bestaat uit de kinderen van Isbrant en Clasijntien, namelijk Cornelis (2x),
Rijkert, Pieter (2x), Pirijntien, Jan, Josijntien en Sara. Cornelis, Rijkert, Pieter, Pirijntien en Sara
overlijden al op jonge leeftijd. Van hen is verder niets bekend.

Figuur 1. De Tweede generatie
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Josijntien (1614-1653) trouwt twee keer en krijgt bij beide mannen kinderen, maar van hen is niets
meer terug te vinden. Zij zijn allen waarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.
Pieter (1617-1675) trouwt ook twee keer en krijgt bij zijn eerste echtgenote, Anneke, 5 kinderen. Op
het moment van het overlijden van Pieter is er nog maar eentje in leven, Grietgen. Zij wordt
genoemd bij de verkoop van zijn huis als enige erfgename.

Grietgen Pietersdochter (1650-?) trouwt op 1 juni 1670 in Fijnaart met Govert Jans Gulde(n). Zij
krijgen drie kinderen.

Nog van Grietgen noch van Govert Jans of van de drie kinderen is iets terug te vinden.

Cornelis (1625-na 1663) trouwt met Maeijke Ariaans. Zij blijven kinderloos.
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Jan (1612-1659) zorgt er voor, dat de lijn wordt voortgezet én - zonder dat hij zich daar van bewust is
- voor de oorsprong van de achternaam "Van de(r) Tonnekreek. "

Figuur 2. Jan en zijn gezin
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Hij trouwt in 1640
met Aaghtje
Cornelis uit
Willemstad. Zij
gaan onmiddellijk
na hun huwelijk
samenwonen,
want Jan pacht in
dat jaar een stuk
land aan de
Tonnekreek. Hij
komt met deze
pacht voor het
eerst voor in de
boeken. Het stuk
land ligt in de
polder Ruijgenhill
en het deel
Tonneblock.
Figuur 3 Overzicht polder Den Ruijgenhill

In een detail opname is de omvang te
zien van het deel Tonneblock.
De wegen Noord-Langeweg (oost-west)
en Oost-Middelweg (noord-zuid) bestaan
nog steeds, evenals de Tonnekreek. Zij
begrensden destijds de Tonneblock. De
beide wegdelen zijn ieder ongeveer 1200
meter. Het verpachtte land is dus iets
groter dan (1200x1200/2=) 72 hectare. In
de verdeling van destijds worden drie
gelijke delen van ieder 60 gemeten
verpacht. Volgens het Meertens Instituut
was het gemet gelijk aan 300 vierkant
roede of wel 0,42 hectare. 60 Hectare
wordt dan ongeveer 25 hectare. Drie
delen van 25 hectare maakt 75. Dus de
afmetingen van destijds (medio 17e eeuw)
en nu zijn nog steeds gelijk.

Figuur 4 Detail deel Tonneblock in de polder Den Ruijgenhill
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Jan had het middelste deel met twee vrienden, collega's of kennissen (Michiel Theeuwen en Jan
Janssen) gepacht. Zij zullen daar een huisje hebben gebouwd op deze pachtgrond. Jan is hier blijven
wonen (en pachten) tot aan zijn dood in 1659.
Op dit stukje land aan de Tonnekreek zijn de kinderen van Jan en Aagje, waaronder Isbrandt,
opgegroeid.
Jan koopt veelal 'vruchten te velde' in Willemstad. De ene keer is hij borg bij de aankoop van één van
zijn collega's, de andere zijn zij borg bij een aanschaf van Jan. Hij begint in 1640 met de aanschaf van
3 gemet zomergerst voor 30 gulden (320 euro in
2012).
Gerst is een
graansoort en
behoort net als de
overige granen
(tarwe, haver,
rogge) tot de
grassenfamilie. De
plant kan wel 130
cm lang worden.
Tijdens de
Middeleeuwen (ca 500 - ca 1500) was gerst als voedsel van groot
belang. De gerstekorrels werden tot brij gekookt en werden koeken
en platte broden van gemaakt. Tegenwoordig wordt gerst verbouwd
als gewas voor veevoeder en als grondstof voor bier! Er zijn twee
soorten, winter- en zomergerst. De eenjarige zomergerst wordt
vanaf half februari gezaaid en de tweejarige wintergerst vanaf begin
oktober. Wintergerst bloeit in de tweede helft van mei en zomergerst bloeit wat later.
Wat heeft Jan nu met die zomergerst gedaan? Verkocht aan de molenaar voor brood of bier?
De vrouw van Jan, Aeghje Cornelissen, is de dochter en enige erfgenaam van Beatrix Hendricx. Na het
overlijden van Beatrix wordt er een verkoop gehouden van de roerende goederen van Beatrix en
haar nieuwe man (de stiefvader van Aeghje), Geerit Theunissen. Er wordt allerlei huisraad verkocht,
zoals aardewerk, ijzeren potten, emmers, een wastobbe, melkton, een bed, bedpan, maar ook
koeien, een kalf en een kruiwagen. Voor een totaalbedrag van meer dan 300 gulden (ruim 3200 euro
in 2012)!
Een maand later kopen Jan en Beatrix de stiefvader van Beatrix uit voor 162 gulden en 10 stuivers.
Daarnaast moeten zij aan Jennekes Jan, de dochter van de broer van haar stiefvader Geerit
Theunissen 50 gulden betalen. Totaal dus ruim 212 gulden. Zij komen met deze uitkoop in het volle
bezit van alle nalatenschap van Beatrix, zowel de roerende goederen (zie hierboven, een
totaalbedrag van 300 gulden) als de woning.
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Een week later draagt Jan de verkoopovereenkomst van de huisraad (van meer dan 300 gulden) over
aan Dirrick Poortman (de curator van het dorp). Poortman moet dan wel aan de Rentmeester (de
vertegenwoordiger van de leenheer) 113 gulden betalen, aan juffrouw Soetens 83 gulden en aan de
timmerman Jan Pietersen 32 gulden. Hiermee komt Jan waarschijnlijk van zijn schulden af.
Bij de openbare verkopingen zet Jan regelmatig in op de kavels met de bedoeling om het 'strijckgelt'
te verdienen. Degene die het hoogste inzet krijgt 12 stuivers. Hij hoopte dat bij de verkoop er iemand
over zijn bod heen zou gaan, waardoor hij - als dank voor het opdrijven van de prijs - zijn 12 stuivers
kan binnenhalen. Het ging natuurlijk ook wel eens (mogelijk vaker dan hij wilde) mis. Dan bleef zijn
inzet het hoogste en moest hij betalen. Bij een verkoping in juli 1641 pakt hij 4 keer strijckgelt, maar
blijft hij ook 5 keer aan zijn inzet zitten. Naast andere aankopen bedraagt zijn totaal dan 12 gemet
tarwe en 2 gemet bonen voor een totaalbedrag van bijna 200 gulden (ruim 2200 euro in 2012). Waar
kwam al dat geld vandaan?
In 1642 koopt hij ook nog een 'vaele melckoeije'. Deze dient voor het dagelijkse verse bekertje melk.
Bij een openbare verkoping op 1 juli 1642 koopt Pieter Verschoor wat hooi en gerst aan. Jan is borg
en wordt genoemd met een achternaam bijna gelijk aan degene die zijn zoon enkele jaren later als
achternaam zal aannemen: Jan IJsbrandts bij de Tonnecreeck.

Figuur 5 Openbare verkoping 1 juli 1642: "borg ende medeelder Jan IJsbrandts bij de Tonnecreeck"

In oktober 1642 wordt de volgende stamvader geboren: Isbrandt. Er zijn al twee broertjes voor hem
geboren, waarvan de eerste - in 1640 - ook Isbrandt werd genoemd. Die is inmiddels overleden en
geheel volgens de traditie wordt opnieuw vernoemd naar de vader van de vader. Dit is overigens
hetzelfde jaar, dat ene Rembrandt van Rijn een mooi schilderij oplevert in opdracht van de schutterij
van Amsterdam, later bekend als de Nachtwacht. Noch Jan noch Isbrandt zullen dit mooie schilderij
ooit bewonderd hebben.
In 1648 (het jaar van de Vrede van Münster, het einde van de 80-jarige Oorlog) koopt Jan samen met
Dingeman Cornelissen 5 gemet haver en 1 gemet erwten. Hij blijkt een jaar later niet in staat om aan
zijn verplichtingen (42 gulden, 9 stuivers en 14 penningen) te voldoen aan de verkoper Michiel
Theeuwen. Als de gerechtsbode (de 'vorster') op pad wordt gestuurd om het geld dan maar op te
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halen, (b)lijkt Jan niet thuis te zijn. Zijn vrouw (Aaghje) vertelt dit aan de gerechtsbode en moet
vervolgens een onderpand aanwijzen. Zij wijst de koe aan, die bij het huis in de wei stond, een 'roode
ruggelde koeije' (een koe met een rode rug). Het volgende jaar koopt Jan een bruine merry op de
markt. Hij zal dus inmiddels wel aan zijn schulden hebben voldaan.

Figuur 6 28 aug 1649: "den Vorster verklaert op heden geweest te sijn ten huijse van de gedaagde dat den gedaagdes
huijsvrouw jegens hem seijde dat haren man niet thuijs en was ende niet anders wist aen te wijsen als den roode
ruggelde koeije die bij sijne huisinge in de weijde ginck"

Bij een inventarisatie van lidmaten van de Hervormde Kerk wordt vermeld, dat Aefje Cornelis, de
huisvrouw van Jan in de polder van Den Ruijgenhil woont. Daar waar anderen gezamenlijk worden
vermeld, staat de naam van Jan hier niet bij. Het lijkt erop, dat hij in onmin leeft met de kerk en dus
geen lidmaat meer is.

Figuur 7 1654: "Aefje Cornelis, huijsvrouw van Jan Isebrandts"

Op 26 april 1654 wordt Heijndrick, de zoon van Jan en Aaghje, gedoopt in de kerk. De ruzie met de
kerk lijkt dan al te zijn bijgelegd. Iets meer dan een jaar later verkoopt Jan tijdens een openbare
verkoop in Willemstad allerhande goederen na het overlijden van Aaghje. Is zij nog in het kraambed
gestorven? Of later, maar toch als gevolg van de bevalling?
Aan de spulletjes die hij verkoopt is te zien, dat het hen eigenlijk best wel goed ging. Zo verkoopt hij
naast wat huisraad ook een paarse rok voor 7 gulden, een rode lakense rok voor 12 gulden en 10
stuivers en een bruine merrie voor 72 gulden. Die merrie had hij in 1650 (4 jaar eerder) nog voor 43
gulden gekocht bij een openbare verkoping in Heiningen.
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Figuur 8 Openbare verkoping 25 juni 1655 o.a. : "een mantelken 30 st en een peersen rock 7 gulden"

Op 14 oktober 1657 trouwt Jan, inmiddels 45 jaar, met de jongedame (niet eerder getrouwd
geweest) Neeltje Bastiaanse. Haar leeftijd is onbekend, maar zij is waarschijnlijk jonger dan 40 jaar,
want negen maanden later bevalt zij van Bastiaen.
Jan overlijdt tussen juli en november 1659. Neeltje blijft over met 5 minderjarige kinderen, te weten
IJsbrandt (17j), Jaetken (16j), Saerken (10j) en Hendrick (5j) van zijn eerste vrouw Aaghje en Bastiaen
(1j) van hen samen. Op 4 november 1659 wordt een voogdijakte opgesteld, waarbij de twee broers
van Jan (Pieter, 42j, en Cornelis, 34j) als voogd worden aangesteld. Als zij niet willen - volgens de akte
- moeten ze worden gedwongen door de magistraat. Dat kan zijn, omdat de relatie niet goed was,
maar meer voor de hand ligt, dat de financiën niet rooskleurig waren. Pieter en Cornelis waren
waarschijnlijk bang, dat zij voor de schulden zouden opdraaien.
Maar al op 21 december 1659 (zeer korte tijd na het overlijden van Jan) trouwt Neeltje met Dirck
Ariens. Begrijpelijk, want met 5 kinderen als vrouw alleen, zonder financiële middelen zul je het niet
redden. Er wordt dan wel een nieuwe akte opgesteld bij de notaris. Er werd met aller instemming
geen inventaris gemaakt (was waarschijnlijk niet de moeite waard), maar slechts een raming. Er werd
afgesproken, dat Neeltje in het volle bezit van alles zou blijven, maar wel onder enkele mooie
voorwaarden. Zij moest

1. de twee jongste kinderen van het eerste bed (Sara van 10 en Heijndrick van 5) onderhouden
(in aet ende dranck), zij moesten naar school gaan om te lezen, schrijven en rekenen tot hun
mondige dagen toe.
2. alle vier de kinderen van het eerste bed een bedrag van 5 gulden betalen als ze volwassen
werden.
3. het kind van het tweede bed (haar eigen kind, Bastiaen van anderhalf jaar) net zo goed
onderhouden en verzorgen als Sara en Heijndrick.
4. Bastiaen zou bij volwassenheid een bedrag krijgen van 1 gulden en 10 stuivers (1,5 gulden,
dus).
Daarnaast werd vastgelegd, dat als de 3 voorgenoemde kinderen niet naar behoren werden
onderhouden en onderwezen, de voogd en toeziend voogd (Pieter en Cornelis) met advies van de
Weeskamer de kinderen bij iemand anders mogen onderbrengen. Ofwel, dan werd haar de
ouderlijke macht ontnomen.
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Dat is korte tijd later ook het geval. Of dit komt door het overlijden van Neeltje of van Dick Ariens is
onduidelijk, maar de kinderen worden vanaf oktober 1660 door het Weeshuis uitbesteed bij
verschillende gezinnen in de omgeving. Daarover meer bij de volgende, Derde, generatie.

=================================================================================
Algemene informatie verkregen van vrije internetbronnen en Kronieken (Nederland en Mensheid);
genealogische informatie uit eigen onderzoek.
Voor detailinformatie over Jan:
http://www.vdtonnekreek.nl/getperson.php?personID=I34&tree=tonnekreek
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